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formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua atual redação.

17 — Serão excluídos do procedimento concursal os candidatos que 
não tenham comparecido ou tenham obtido uma valoração final inferior 
a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o 
método de avaliação seguinte.

18 — Na sequência da aplicação dos métodos de seleção e da ordena-
ção final dos candidatos, verificando -se igualdades de valoração aplicar-
-se -ão os critérios de desempate constantes do artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação. Subsistindo a 
igualdade, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

1.º Candidato com maior média final de licenciatura;
2.º Candidato com maior experiência profissional na área funcional 

em causa.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação é afixada em local visível e público das instalações da Câmara 
Municipal de Odemira e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo 
ainda publicado aviso na 2.ª série do Diário da República com informa-
ção sobre a sua publicitação.

20 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/02, e para efeitos 
de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem declarar, 
no requerimento de admissão e sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade e tipo de deficiência, para aplicação do disposto 
nos n.os 2 e n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma.

21 — Composição e identificação do Júri:
Ref.ª A — Presidente: Natália José da Piedade Costa Correia, 

Lic. — Chefe da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural (DDSC);
Vogais efetivos: Raul José Ramos Lourenço, Lic. — Técnico Supe-

rior (DDSC) e Isabel Maria Catarino Oliveira Santos, Lic. — Técnica 
Superior (DRHJ);

Vogais suplentes: Ruben Miguel Pereira Silva Encarnação, Lic. — Téc-
nico Superior (DDSC) e Miguel Pedro Simões da Silva Neves, Lic. — Téc-
nico Superior (DDSC).

O 1.º Vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 
impedimentos.

Ref.ª B — Presidente: Sónia Isabel Nobre Correia, Mestre. — Chefe 
da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial (DLGT);

Vogais efetivos: Jorge Manuel Ramos Penedo, Lic. — Técnico Su-
perior (Município de Sines) e Isabel Maria Catarino Oliveira Santos, 
Lic. — Técnica Superior (DRHJ);

Vogais suplentes: José Luís Alves Gomes Fernandes, Lic. — Chefe 
da Divisão de Obras Municipais (DOM) e Luísa Dias Ribeiro da Silva, 
Lic. — Técnica Superior (DLGT);

O 1.º Vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 
impedimentos.

Ref.ª C — Presidente: Natália José da Piedade Costa Correia, 
Lic. — Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sociocultural (DDSC);

Vogais efetivos: Ana Tendeiro Gonçalves, Lic. — Técnica Superior 
(DDSC) e Laura Maria Dias Fino, Lic. — Técnica Superior (DRHJ);

Vogais suplentes: Maria do Céu Graça Santos Reis, Lic. — Técnica 
Superior (DDSC) e David Lopes de Oliveira — Assistente Técnico 
(DDSC);

O 1.º Vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 
impedimentos.

Ref.ª D — Presidente: Luís Filipe Lopes Lourido, Lic. — Chefe de 
Divisão de Infraestruturas e Logística (DIL);

Vogais efetivos: Gilberto Alves Gonçalves Lic. — Técnico Superior 
(DIL) e Laura Maria Dias Fino, Lic. — Técnica Superior (DRHJ);

Vogais suplentes: Isabel Maria Catarino Oliveira Santos, Lic. — Téc-
nica Superior DRHJ) e Nuno José Neves Rosado da Luz, Lic., Técnico 
Superior (DLGT).

22 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06/04, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Publico 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, a partir 
da data da publicação no D.R., na página eletrónica da Câmara Municipal 
de Odemira e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da mesma data, num jornal de expansão nacional.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

12 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Ode-
mira, José Alberto Guerreiro, Eng.

310467552 

 MUNICÍPIO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 6193/2017

Classificação de imóvel a Monumento de Interesse
Municipal (MIM) do edifício sede do Sindicato

dos Operários Corticeiros de Portalegre, na Rua do Carmo, 4 e 6
Nos termos dos artigos 9.º, e 11.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 

23 de outubro, na sua atual redação, torna -se público que a Câmara 
Municipal de Portalegre, em Sessão Ordinária de 25 de julho de 2016, 
no uso da sua competência prevista na alínea t) do artigo 33,º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o n.º 1 do artigo 57.º 
do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, deliberou a abertura do 
procedimento de classificação como Monumento de Interesse Municipal 
a sede do Sindicato dos Operários Corticeiros de Portalegre situado na 
Rua do Carmo, n.os 4 e 6.

Este bem será considerado em “vias de classificação” a partir da 
notificação da decisão de abertura de procedimento e fica abrangido 
pelas disposições legais em vigor, designadamente os artigos 40.º a 54.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. Mais se informa que não será 
delimitada zona de proteção, uma vez que os instrumentos de gestão 
territorial vigentes asseguram o enquadramento necessário à proteção 
e valorização do bem imóvel.

Para constar se passou o presente aviso, a que vai ser dada a publici-
dade prevista na lei. Mais se informa que o processo de classificação e 
demais deliberações, se encontram disponíveis para consulta no edifício 
da Câmara Municipal de Portalegre no serviço de reabilitação urbana, 
sito na R. Guilherme Gomes Fernandes, 28.

5 de abril de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal de Porta-
legre, Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira.

310497296 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 6194/2017

Renovação de licença sem remuneração
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Presi-

dente da Câmara proferido no dia 10 do corrente, foi deferido o pedido 
de renovação de licença sem remuneração por mais 1 ano, isto é, até 14 
de maio de 2018, à trabalhadora do mapa de pessoal desta Autarquia, 
Dr.ª Paula Maria Tomaz de Almeida.

15 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre Ma-
nuel Mendonça Vaz.

310496575 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 6195/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, 
para ocupação de 31 postos de trabalho, na carreira e categoria de assis-
tente operacional (cantoneiro de limpeza) com a Ref.ª 04/PCRR/2014, 
foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado com Fernando Jorge Marques Rodrigues, Maria Amélia 
Tavares Vicente, Rui Miguel Silva Ramalho, João Miguel Marques 
Gomes e Carlos Jorge da Silva Costa, com a remuneração mensal cor-
respondente à posição remuneratória 1 e nível remuneratório 1, da Tabela 
Remuneratória Única dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, 
com efeitos a 10 de maio de 2017.

15 de maio de 2017. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Huma-
nos e Desenvolvimento Social, Maria Manuela Palmeiro Calado.

310499264 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 6196/2017
Maria das Dores Marques Banheiro Meira, Presidente da Câmara 

Municipal de Setúbal, torna público que nos termos e para os efeitos 
do disposto nos Artigos 139.º e 140.º, do novo Código do Procedimento 
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Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, foi aprovado o “Regulamento de Utilização da Embarcação 
Maravilha do Sado”, tendo sido presente à reunião ordinária da Câmara 
Municipal realizada em 15 de março de 2017 e aprovada em sessão 
ordinária da Assembleia Municipal de 28 de abril e 4 de maio de 2017, 
cujo texto se anexa ao presente aviso, podendo ser também consultado 
na página oficial do Município na internet em www.mun -setubal.pt.

5 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria das Dores 
Meira.

Regulamento de Utilização da Embarcação 
“Maravilha do Sado”

Preâmbulo
A Câmara Municipal de Setúbal adquiriu e recuperou em 2016 a 

embarcação tradicional “Maravilha do Sado”, procurando preservar 
e valorizar o património cultura, histórico e marítimo do concelho de 
Setúbal.

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do 
art. 241.º da Constituição da República Portuguesa, do art. 13.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, e do art. 53.º, n.º 2, al. a), da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5 -A/2002, 
de 11 de janeiro.

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

O presente Regulamento aplica -se à embarcação “Maravilha do 
Sado”, propriedade do Município de Setúbal e estabelece as normas de 
funcionamento e fruição desta embarcação para atividades educativas, 
formativas, culturais e de lazer sem fins lucrativos, bem como os direitos 
e deveres de quem as utiliza.

Artigo 2.º
Tripulação

Só os elementos da tripulação, devidamente habilitados e credencia-
dos, podem tripular a embarcação “Maravilha do Sado”, devendo os 
utilizadores respeitar integralmente as suas instruções a bordo.

Artigo 3.º
Lotação

A lotação máxima da embarcação, atribuída pela Capitania do Porto 
de Setúbal, é de sessenta e três lugares, três dos quais preenchidos pela 
tripulação, não podendo em caso algum, ser excedida.

Artigo 4.º
Horário, duração e trajetos das viagens

1 — O horário, duração e trajetos das viagens é variável, estando 
condicionado pelas marés.

2 — No final de cada ano civil é elaborado um horário específico, 
diário, para o período de realização das viagens do ano seguinte. Este 
horário pode ser consultado a título informativo a partir do mês de ja-
neiro, junto do Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude 
e Inclusão Social, da Câmara Municipal de Setúbal.

3 — São consideradas viagens de meio -dia, aquelas que ocupam 
apenas o período da manhã ou da tarde, podendo a sua duração variar 
entre uma hora e trinta minutos e três horas.

4 — São consideradas viagens de dia inteiro as que são iniciadas de 
manhã e terminam de tarde, com duração de seis a oito horas.

5 — Os trajetos realizados pelo “Maravilha do Sado” estão previa-
mente definidos e serão selecionados de acordo com a escolha do grupo 
utilizador no respeito pelo ponto 1 do presente artigo.

Artigo 5.º
Marcações de viagens para grupos

1 — A solicitação das viagens deve ser efetuada por escrito, com 
uma antecedência não inferior a quarenta dias relativamente à data 
pretendida.

2 — Na solicitação deverá constar os seguintes elementos:
a) Nome e natureza da instituição
b) Contactos;
c) Nome da pessoa responsável pela organização da viagem;
d) Descrição e objetivos da viagem.

3 — A resposta da Câmara Municipal é dada por ofício com a ante-
cedência mínima de quinze dias, relativamente à confirmação da data 
de realização do passeio.

4 — Qualquer cancelamento da viagem por parte da entidade reque-
rente deverá ser feita com uma antecedência mínima de 5 dias, sob pena 
de liquidação dos encargos inerentes à reserva correspondente a 50 % 
da taxa de utilização.

Artigo 6.º
Critérios para marcação de viagens

1 — Os critérios para marcação de viagens baseiam -se nas seguintes 
prioridades ou fatores:

a) Atividades promovidas pela Câmara Municipal de Setúbal;
b) Atividades organizadas em parceria com a Câmara Municipal de 

Setúbal;
c) Viagens de natureza educativa e formativas promovidas por entida-

des escolares e de formação, sem fins lucrativos, sediadas no Município 
de Setúbal;

d) Viagens de natureza educativa e formativas promovidas por en-
tidades escolares e de formação sem fins lucrativos, não sediadas no 
Município de Setúbal;

e) Outros pedidos de especial relevância pedagógico -formativa para 
o município promovidas por entidades públicas ou privadas, sujeitas a 
celebração prévia de protocolo.

2 — A Câmara Municipal de Setúbal pode, por razões de equidade, 
limitar o número de viagens atribuídas a uma mesma instituição.

3 — Caso se registem pedidos para datas simultâneas dentro da mesma 
ordem de prioridade, são tidos em conta os seguintes fatores para escolha 
para determinar a prioridade:

a) Importância da atividade proposta para o Município, após análise 
do pedido.

b) Ordem de chegada do pedido.

4 — A Câmara Municipal de Setúbal, reserva -se no direito de recusar 
os pedidos feitos para utilização do Maravilha do Sado, por considerar 
que não se integram no objeto e âmbito de utilização.

Artigo 7.º
Inscrições individuais e com finalidades comerciais

1 — A embarcação Maravilha do Sado não presta serviços individuais, 
nem serviços com finalidades comerciais.

2 — Todos os pedidos terão de ser efetuados por entidades coletivas 
com uma finalidade pedagógica, formativa e não lucrativa.

Artigo 8.º
Taxas

1 — As taxas a aplicar pelas viagens ficarão definidas no Regulamento 
geral de Taxas, Tarifas e Licenças.

2 — O pagamento da taxa de utilização deverá ser feito nos cinco dias 
úteis que antecedem a viagem, sob pena de anulação da marcação.

3 — Será feito um novo agendamento de viagem caso as condições 
atmosféricas ou outros motivos de força maior, não imputáveis aos 
requisitantes, impeçam a realização da viagem.

4 — Em caso comprovado de impossibilidade de novo agendamento 
de viagem nas condições mencionadas no ponto 2. Será feito o reembolso 
integral da taxa de utilização liquidada antecipadamente.

Artigo 9.º
Seguros

A Autarquia garante a todos os passageiros um seguro de responsa-
bilidade civil no respeito pelo estipulado na lei.

Artigo 10.º
Utilização de coletes de salvação

1 — A embarcação está devidamente apetrechada com coletes de 
salvação para adultos e coletes de salvação para crianças.

2 — Às crianças com menos de 12 anos é obrigatório o uso de co-
lete.

Artigo 11.º
Entrada em vigor

O Presente Regulamento entra em vigor cinco dias após a sua pu-
blicação edital.

310494777 


